UCHWAŁA NR XLV/661/22
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU
z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Miasta Słupska.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i poz. 583) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1915; z 2022 r. poz. 583)
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
W Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
Miasta Słupska, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXVII/579/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia
24 listopada 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1) kwota ustawowa – kwota określona w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych;
2) MOPR – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku;
3) Dyrektor MOPR – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku;
4) dyrektor szkoły – dyrektor szkoły lub placówki, o której mowa w art. 90 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września
1991 roku o systemie oświaty;
5) regulamin – niniejszy regulamin.”;
2) § 5 otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 5. Do ubiegania się o stypendium uprawnione są osoby wymienione w § 2 regulaminu, które spełniają
łącznie następujące kryteria:
1) zamieszkują na terenie Miasta Słupska;
2) pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;
3) wskażą rzeczywistą potrzebę edukacyjną wymienioną w § 4 ust.2.”;
3) w § 8 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„1. Stypendia przyznawane są na wniosek złożony przez:
1) rodziców niepełnoletniego uprawnionego;
2) pełnoletniego uprawnionego;
3) dyrektora szkoły.”;
4) w § 13 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„1. W celu uzyskania zasiłku szkolnego osoba uprawniona lub jej rodzic zobowiązana jest złożyć pisemny
wniosek, stanowiący załącznik nr 2 do regulaminu, wskazujący zdarzenie losowe będące podstawą ubiegania
się o świadczenie wraz z odpowiednim dokumentem potwierdzającym zaistnienie zdarzenia.”;
5) § 14 otrzymuje nowe brzmienie:
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„§ 14. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia
zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku”.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Słupsku
Beata Chrzanowska
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